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Wójt Gminy Nędza,
starosta raciborski,
przedstawiciele
WFOŚiGW
oraz
NFOŚiGW, Lasów Państwowych oraz
Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska wzięli udział w spotkaniu,
które oficjalnie zakończyło remont jazu
na rzece Suminie w Nędzy.

Jaz,

w
pobliżu
siedziby
Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Nędzy,
wybudowany
został
prawdopodobnie jeszcze na początku
XX wieku. Beton i elementy
regulacyjne
były
już
mocno
skorodowane. Konstrukcja wymagała
pilnego remontu.
Wszyscy goście podkreślali, jak
ważna była to inwestycja i to na wielu
polach.
Przede
wszystkim
wyremontowany obiekt pozwoli
utrzymać stałą dostawę wody do
Łężczoka. - Od sprawności tego
urządzenia zależy funkcjonowanie
stawów w rezerwacie - podkreślał
Marek
Adamus,
dyrektor
Gospodarstwa Rybackiego Lasów
Państwowych
Niemodlin,
które
prowadzi działalność na stawach
Łężczoka.
- Każdej wiosny pobieramy stąd 3
miliony metrów sześciennych wody na
potrzeby 250 hektarów stawów -
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tłumaczył dyrektor. Bez utrzymania
stałej dostawy wody do Łężczoka
flora i fauna nie mogłyby się
należycie rozwijać.
Jaz, poza piętrzeniem wody na
potrzeby Łężczoka, ma także
kierować wodę na tzw. przepławkę,
która udrożni koryto Suminy i
umożliwi migrację ryb w górę i dół
rzeki. Tego urządzenia stary jaz
wcale nie posiadał. Na początku
ubiegłego wieku budowniczy nawet
o nim nie pomyśleli.
Co równie ważne, jaz pełni też
rolę przeciwpowodziową. - Nowy
jaz jest inaczej skonstruowany niż
stary. Okna przelewowe są
położone wyżej, co daje większy
zakres regulacji wody w razie
gwałtownego przyboru - wyjaśnił
Marek Adamus.
To jak ważne dla bezpieczeństwa
mieszkańców
jest
sprawne
funkcjonowanie obiektu, doskonale
wie Wójt Gminy Nędza Anna
Iskała. - Powódź w 2010 roku
mocno pogorszyła i tak już zły stan
jazu. Obiekt stał się betonową
przeszkodą, która nie spełniała już
żadnej funkcji - przyznała wójt.
Podczas
ostatniej
powodzi
wezbrana woda z Suminy

wymywała
podłoże
spod
zlokalizowanych
po
sąsiedzku
zbiorników z wodą pitną,
Zakończonej inwestycji przyglądał
się także starosta raciborski Ryszard
Winiarski, wcześniej przez wiele lat
związany z rolnictwem.
- Bardzo mocno zawsze się
interesowałem wszystkimi ciekami
wodnymi i przepustami i wiem, że w
naszym powiecie sytuacja nie
wyglądała najlepiej. Teraz na
szczęście zaczyna się to zmieniać,
czego przykładem jest choćby
wyremontowany jaz na Suminie mówił starosta.
Wartość inwestycji to ponad 900
tys. zł. Przy wsparciu Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych udało
się uzyskać dofinansowanie z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pomógł też Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
- Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć
tak ważną inwestycję - mówiła
podczas
spotkania
Agnieszka
Siemińska,
zastępca
prezesa
WFOŚiGW w Katowicach. Mieszkańcy będą mogli spać
spokojnie. ●

2|S t r o n a

Z URZĘDU

Gmina Nędza
przygotowuje się do
ogłoszenia przetargu na sprzedaż
budynku dawnej szkoły podstawowej w
Nędzy. Dużym atutem jest lokalizacja w
centrum oraz spora działka.
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Gmina na sprzedaż zamierza
wystawić budynek zlokalizowany
przy drodze wojewódzkiej - ul. Jana
III Sobieskiego - w którym do
początku lat 90-tych funkcjonowała
szkoła podstawowa.

PRZYJĘTO PROGRAM WSPIERANIA
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Radni Gminy Nędza przyjęli program,
który ma promować uczniów
szczególnie uzdolnionych. O stypendium wójta mogą się
starać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
ponadgimnazjalnej.

Celem programu jest wspieranie uczniów osiągających
dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, pomoc w
rozwijaniu
ich
uzdolnień
i
zainteresowań,
ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych
kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia.
Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o
środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Nędza.
Stypendium może otrzymać:
■ uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku
nauki, który spełnia następujące kryteria:
- w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
- w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

Budynek ma dwa piętra oraz nadające
się do zagospodarowania poddasze.
Jego powierzchnia użytkowa to
ponad 630 m2. Stoi na blisko 40arowej działce.
W
planie
zagospodarowania
przestrzennego działka położona jest
na terenie przeznaczonym pod
budownictwo jednorodzinne i usługi.
Nieruchomość jest wyposażona w
urządzenia infrastruktury technicznej:
energię elektryczną oraz instalację
wodociągową.
- Dużym atutem nieruchomości jest
położenie w pobliżu centrum, co daje
przyszłemu
właścicielowi
duże
możliwości - zaznacza wójt Anna
Iskała.
W
bezpośrednim
otoczeniu
nieruchomości znajduje się zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz
punkty usługowe. ●

■ uczeń gimnazjum po ukończeniu drugiego roku nauki,
który spełnia następujące kryteria:
- w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
- w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
■ uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą,
po ukończeniu drugiego roku nauki, który spełnia
następujące kryteria:
- w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
- w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i
umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim. ●
Zarządzenie Wójta Gminy Nędza w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie stypendium, a także uchwała
Rady Gminy Nędza w sprawie określenia zasad ich
przyznawania oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium
dostępne są na stronie www.nedza.pl.
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Gmina Nędza rozdzieliła pieniądze dla
podmiotów działających na jej terenie.
Odbyły się konkursy z zakresu wspierania kultury fizycznej,
przeciwdziałania uzależnieniom, z zakresu kultury, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania
bezdomności. Sprawdź jakie organizacje otrzymały dotacje.
■ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE

KULTURY FIZYCZNEJ:
- LKS „ZGODA” Zawada Książęca - kwota 14.100,00 zł.
- LKS 1908 Nędza - kwota 32.300,00 zł.
- LKS „SPARTA” Babice - kwota 11.100,00 zł.
- LKS Górki Śląskie - kwota 17.100,00 zł.
- UKS „ZRYW” przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w
Nędzy - kwota 5.000,00 zł.

- LKS w Górkach Śl. – kwota 5.500,00 zł.
- LKS „1908” w Nędzy - kwota 24.000,000 zł.
-LKS „ZGODA” w Zawadzie Książęcej - kwota
5.5000,00 zł.

W SUMIE: 50.000,00 zł.
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR
KULTURY
I
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO:
■

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj,
Dziś i Jutro „Bajtel” - kwota 5.350,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin kwota 6.250,00 zł.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
W SUMIE: 79.600,00 zł.
Zarząd Oddziału Rejonowego - kwota 2.000,00 zł.
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców
■ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Województwa Śląskiego - kwota 2.000,00 zł.
I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży, Wczoraj
W SUMIE: 15.600,00 zł.
Dziś i Jutro "Bajtel" w Zawadzie Książęcej – kwota
Z kolei na ogłoszone konkursy z zakresu
8.000,00 zł.
przeciwdziałania bezdomności oraz wspierania rodziny
- UKS „ZRYW” z siedzibą w Zespole Szkolnoi systemu pieczy zastępczej nie wpłynęły żadne oferty.
Gimnazjalnym w Nędzy – kwota 5.000,00 zł.
Przypomnijmy, że wcześniej rozstrzygnięto też konkurs
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin w Nędzy
za realizację zadań z zakresu ochrony i promocji
- kwota 1.000,00 zł.
zdrowia. Jedyną ofertę złożył Caritas Diecezji
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców
Gliwickiej Stacja w Nędzy. Na realizację zadania
Województwa Śląskiego w Raciborzu - kwota 1.000,00 zł.
otrzymał kwotę 91.500,00 zł. ●
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Gmina Nędza ogłosiła przetarg na budowę nowej remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich. Inwestycja
ma być podzielona na dwa etapy realizowane w bieżącym i kolejnym roku.
by właściciel miał zamiar coś z nim
o będzie budowa od podstaw zrobić. Sprawa nawet swojego czasu
informuje Wójt Gminy Nędza Anna trafiła do sądu, bo wójt obawiała się,
Iskała.
że stan obiektu może zagrażać
Przypomnijmy, że obecna siedziba bezpieczeństwu. Ponieważ budynek
OSP w Górkach Śl. przylega do OSP przylega bezpośrednio do
budynku, którego stan pozostawia kłopotliwego sąsiada, pozyskanie
wiele do życzenia. Obiekt należący środków
zewnętrznych
na
do osoby prywatnej rozsypuje się na jakąkolwiek modernizację jest
oczach mieszkańców i nie zanosi się,

T

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE
W LKS W ZAWADZIE KS.
Z końcem roku udało się
wyremontować szatnię gości, a
niedawno zakończył się kompleksowy remont sanitariatów.
Prace trwają też na piętrze budynku. Ma tam powstać
siłownia i sala spełniająca funkcje społeczno-sportowe.

P

- otrzeby nadal są ogromne - mówi prezes LKS-u w
Zawadzie Ks. Krzysztof Porwoł. Cieszy jednak fakt, że
sukcesywnie udaje się remontować kolejne części
budynku.
W ostatnich miesiącach udało się, m.in.
wyremontować szatnię gości, tak że teraz obie szatnie są
już w tym samym standardzie.
Niedawno zakończył się kompleksowy remont toalet.
Wymieniono wszystko - od instalacji po płytki i cały
sprzęt. - Środki udało się pozyskać od sponsorów, a
robociznę wykonali sympatycy naszego klubu - wyjaśnia
prezes LKS.
Trwają również prace na piętrze budynku. W sali
docelowo ma się znaleźć siłownia, a dodatkowo

właściwie niemożliwe.
Stąd plan, by nie inwestować w
starą siedzibę, ale wybudować nową
strażnicę w zupełnie innym miejscu.
Obiekt ma stanąć w okolicach
skrzyżowania
ul.
Ofiar
Oświęcimskich z ul. Rudzką.
Inwestycja
będzie
przedsięwzięciem
dwuletnim.
Pierwszy etap miałby się zakończyć
do połowy listopada tego roku.
Drugi - do końca września 2017
roku.
- Nowa siedziba OSP będzie też
wyposażona w salę do spotkań
okolicznościowych, której dziś
mieszkańcom wsi brakuje - mówi
wójt Anna Iskała.
Wszystkie remizy OSP w gminie
Nędza, poza tą właśnie w Górkach
Śląskich, są w bardzo dobrym
stanie. - Strażacy muszą mieć
odpowiednie warunki do pracy. Na
tym nam zależy, bo to kwestia
bezpieczeństwa
wszystkich
mieszkańców - dodaje wójt. ●

powierzchnia służąca organizacji różnego rodzaju
wydarzeń i spotkań.
- Po tym, jak w ubiegłym roku zamontowano okna,
teraz remontujemy podwyższoną część sali, gdzie stanie
siłownia. Sprzęt już czeka – został zakupiony ze środków
ubiegłorocznego funduszu sołeckiego. Dzięki wsparciu
sponsorów i środkom Gminy Nędza odnowiono też
instalację elektryczną, wyremontowano ściany, sufit i
położono nowe tynki. Mam nadzieję, że szybciutko
znajdą się fundusze na drugą część i mieszkańcy będą się
mogli cieszyć nowym miejscem - mówi Krzysztof
Porwoł.
Pracy wciąż jest wiele. - Przede wszystkim
chcielibyśmy dokończyć remont sali, ale też zająć się
betonowym
ogrodzeniem,
no
i
oczywiście
termomodernizacją całego budynku. Ale cieszymy się z
tego, co udało się zrobić w ostatnich dwóch latach
kadencji obecnego zarządu. Zmiany widać gołym okiem
- przyznaje prezes.
Prezes Porwoł przyznaje, że optymalne warunki pracy
dla trenerów i piłkarzy to podstawa do uzyskiwania
dobrych wyników sportowych. - Dobrze przygotowane
boisko i odpowiedni sprzęt treningowy wpływają
pozytywnie na zaangażowanie piłkarzy - podkreśla
prezes LKS. ●
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Każdy uczeń
gimnazjum
ma
obowiązek uczestniczyć w co najmniej
jednym projekcie edukacyjnym. 17 grup
zaprezentowało w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Nędzy efekt swojej
wielomiesięcznej pracy.

Projekty

edukacyjne
są
dla
gimnazjalistów bardzo ważnym
składnikiem oceny końcowej. - To
niezwykle cenna praca, bo młodzież
uczy się pracy zespołowej, podziału
obowiązków, odpowiedzialności i
kreatywności - mówi nauczycielka
ZSG w Nędzy Anna Wojtek.
Efekt swojej wielomiesięcznej
często
pracy
nad
projektami
zaprezentowało przed koleżankami i
kolegami z innych klas aż 17
kilkuosobowych grup. Ich tematyka
była bardzo różnorodna - od kuchni
śląskiej i tradycji, przez aktywny styl
życia, wpływ języków obcych na
nasze życie, po bardzo ciekawe
dotyczące historii, upcyklingu, a
nawet... przestępczości w gminie na
przełomie XIX i XX wieku.
- Grupa była świetna! Uczniowie
pracowali rzetelnie i z oddaniem chwaliła swoich uczniów Edyta Pala,
opiekunka grupy, która odpadom
postanowiła nadać drugie życie.
Wystawę ich prac można podziwiać
na szkolnym korytarzu. Robi
wrażenie!
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Kosz z papierowej wikliny, lampa z
plastikowych kubków, słoików czy
metalowej puszki, lampion z
plastikowych łyżeczek, poduszki ze
skrawków materiałów, kanapa z
palet, puf wypełniony plastikowymi
butelkami - to wszystko udało się
uczniom stworzyć.
Projekt
nauczył
nas
cierpliwości!
Wykonanie
przedmiotów
było
bardzo
czasochłonne. I na pewno w
będziemy się w to bawić dalej mówili Grzegorz Hajok, Marek
Pielczyk
i
Michał
Neuhof,
uczniowie II b.

Część pracy wykonywali w szkole,
ale niektóre rzeczy trzeba było zrobić
w domu, żeby zdążyć na czas.
Grupa polonistki i miłośniczki
teatru Kornelii Czogalik, zrealizowała
projekt, w którym starała się
odpowiedzieć na pytanie: Czy
Sherlock Holmes w naszej okolicy na
przełomie wieków XIX i XX byłby
bezrobotny?
- Dotarliśmy do źródeł i okazało
się, że sporo się działo - mówił z
uśmiechem Kevin Kowoll z III b,
który wcielił się w postać samego
Sherlocka. Detektyw próbował np.
rozwikłać
zagadkę...
pociętych
sukienek. Pod koniec XIX wieku
gazety pisały o zdarzeniu, do którego
doszło w Szychowicach (dziś
Ciechowice). Grupa dziewcząt z
zawiści zniszczyła sukienki "częściej
tańczącym na weselu pannom".
Z kolei grupa z klasy II c chciała
sprawdzić jak wygląda dzień osoby
niepełnosprawnej. Żeby zrozumieć
temat
uczennica
Wiktoria
Twardowska przesiadła się na...
wózek inwalidzki. - Nie dość, że
wielki problem stwarza poruszanie się
na wózku, to jeszcze inni ludzie,
chcąc nie chcąc, dziwnie mi się
przyglądali.
Ten
eksperyment
otworzył nam oczy - przyznaje
Wiktoria. ●

Czy Sherlock Holmes w naszej okolicy na przełomie wieków XIX i XX byłby
bezrobotny? – to tytuł jednego z projektów
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Już po raz 13. szkoła w
Nędzy
zorganizowała
międzyszkolny konkurs kroszonkarski.
Prawdziwe cuda tworzyli uczestnicy w
wieku od pierwszych klas szkoły
podstawowej po gimnazjum, zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy.

Każdego

roku konkurs cieszy się
bardzo dobrą frekwencją. Do Nędzy
przyjeżdżają uczestnicy z całej gminy,
ale nie tylko, bo też, m.in. Lysek,
Pawłowa, czy Budzisk. Co roku nie
brakuje
też
wychowanków
z
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Rudach.
O tytuł najpiękniejszej kroszonki
walczyła w tym roku 30-tka młodych
artystów, podzielonych na trzy
kategorie wiekowe: klas 1-3, 4-6 szkół
podstawowych oraz gimnazjów.
Mimo że nie wszystkie jajka zdobione
były tradycyjną metodą, to jednak
każdy okaz robił ogromne wrażenie.
- Chcemy pielęgnować tradycje
Świąt Wielkanocnych, które są dla nas
bardzo ważne - mówiła nauczycielka
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Nędzy Małgorzata Kozielska, która
organizuje konkurs wspólnie z
Krzysztofem Janiszewskim. - Dzięki
takim konkursom dzieci mogą
pokazać, co potrafią, mogą swój talent
pokazać na skorupce.
W jury konkursu zasiadły panie:
Julita Ćwikła - etnograf raciborskiego
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muzeum, Małgorzata Drożdż - znana
kroszonkarka z Górek Śląskich oraz
Joanna Lepiarczyk - przedstawiciel
Zespołu Klasztorno-Pałacowego w
Rudach.
Najbardziej popularną techniką
zdobienia jajek na Śląsku jest
technika rytownicza, inaczej zwana
drapaną. Jajka ozdobione taką
metodą
zwane
są
właśnie
kroszonkami albo kraszankami.
Popularny jest też batik, a jajko
zdobione, pisane woskiem nazywane
jest pisanką. Bardzo starą i niestety
dziś rzadko już stosowaną techniką
zdobienia jajek jest oklejanie
sitowiem.
Najstarsza pisanka odnaleziona
przez archeologów na Ostrówku
Opolskim w latach 60-tych jest
datowane na X wiek!
Na Śląsku kroszonki były często
formą daru. - Chłopak, który
przyszedł
w
Wielkanocny
Poniedziałek oblać dziewczynę
wodą, otrzymywał od niej właśnie
jajko jako podziękowanie. Były
często dodatkowo przyozdobione
sentencjami o miłosnym charakterze:
"Komu ja to jajko dam, tego ja i w
sercu mam", albo "Podarunek mały,
ale miłość wielka". Kiedyś widziałam
kroszonkę z długim wierszykiem
odmownym: "Koło mnie się nie
obracaj, zbędnych słówek nie utracaj,
bo to wszystko nadaremnie, nie

będziesz miał żonki ze mnie" uśmiecha się etnograf.
Prace
konkursowe oceniała
Małgorzata Drożdż, znana w
regionie kroszonkarka rodem z
Górek Śląskich. - Tradycję
zdobienia jajek w Niedzielę
Wielkanocną
pamiętam
z
dzieciństwa. Jajka zdobiło się
woskiem przy rozgrzanym piecu wspomina.
Sztukę przekazuje młodszym
pokoleniom prowadząc warsztaty
kroszonkarskie
dla
dzieci
i
młodzieży. - Nawet się zdarza, że
uczniowie przyjeżdżają do mnie do
domu, bo chcą nauczyć się więcej uśmiecha się.
Kroszonki
własnej
roboty
najchętniej daruje w prezencie. - Bo
to praca absolutnie nieopłacalna.
Nad jedną pracuje się od kilku do
kilkunastu godzin - mówi. Czas
Wielkanocy to oczywiście dla
Małgorzaty
Drożdż
okres
najbardziej pracowity, ale do
kroszonek wraca właściwie przez
cały rok. ●

LAUREACI KONKURSU:
● SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy I – III:

I MIEJSCE

Magdalena Machnik,
Nędza
II MIEJSCE Mateusz Traliszewski,
Nędza
III MIEJSCE Judyta Klosek, Lyski
WYRÓŻNIENIA Katarzyna Bojno,
Budziska,
Kinga Zimny, Zwonowice.
klasy IV – VI:

I MIEJSCE
II MIEJSCE

Nikol Jezusek, Nędza
Dorota Miechówka,
Nędza
III MIEJSCE
Klaudia Cudzich,
Budziska.

● GIMNAZJUM
I MIEJSCE

Klaudia Węglorz,
Lyski
II MIEJSCE
Paweł Materzok,
Nędza
III MIEJSCE
Damian Chojnacki,
MOW Rudy
WYRÓŻNIENIA
Natalia
Traliszewska, Nędza
Wiktoria Pojda, Lyski.
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Najpierw język polski
i matematyka. Po
przerwie druga część sprawdzianu - test z
języka obcego. W Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Nędzy do sprawdzianu
przystąpiło 49 szóstoklasistów.

Zgodnie z nową formułą, która
obowiązuje od ubiegłego roku,
sprawdzian składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich rozpoczyna
się o godz. dziewiątej. Trwa 80
minut. W przypadku części
uczniów,
którym
przysługuje
EN zapowiada, że od przyszłego
wydłużony
czas
pisania
roku egzamin ma być zlikwidowany.
sprawdzianu, ta część trwa 120
- Szkoda, że to nie od tego roku - minut. W tej części uczniowie
przyznał Rafał z VI c ze szkoły w muszą się wykazać wiedzą z języka
Nędzy.
polskiego oraz z matematyki.

M

9820 KILOMETRÓW W 58 DNI

Jan Surga na skonstruowanym przez siebie
rowerze objechał Europę podczas wakacji.
Malownicze filmy i zdjęcia ze swojej podróży, równie barwne
jak historie, które opowiadał, można było zobaczyć w
Gminnym Centrum Kultury w Nędzy.

Jan Surga przygotował na spotkanie pięć 9-minutowych
filmików pokazujących fantastyczne regiony, które
odwiedził na trasie. Przejechał między innymi przez
Hiszpanię, Portugalię, Francję. Pokonał prawie 10 tys.
kilometrów. Gościom Gminnego Centrum Kultury
opowiedział między innymi o tym, jak wyglądały
przygotowania. - Taką trasę opracowuje się długo. Ja
siedziałem nad nią przez pół roku, poświęcając tej pracy
codziennie przynajmniej godzinę. Do tego oczywiście
treningi – relacjonował podróżnik.
Na spotkaniu zjawiło się ponad 40 osób. Widzowie
pytali o szczegóły podróży: o to, czy spotykał innych
podróżników,
jak
traktowali
go
mieszkańcy
poszczególnych miejscowości i krajów, kto robił mu
zdjęcia...

Po przerwie, o godz. 11.45
rozpoczyna się druga część
sprawdzianu - test z języka obcego.
Do wyboru jest sześć języków:
angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski.
Oskar z VI b z Nędzy na salę
gimnastyczną, gdzie sprawdzian się
odbywał, wchodził z obawami. - No
boję się, że mogę dostać z niego
mało punktów - stwierdził. Emilię z
VI a najbardziej stresowały pytania
z języka polskiego. - Bo
matematykę umiem, a angielski też
łatwy - powiedziała.
Przystąpienie do sprawdzianu jest
warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej. Natomiast już sam
wynik sprawdzianu nie ma wpływu
na przyjęcie ucznia do gimnazjum
rejonowego.
- Na pewno wygląda to inaczej w
większych ośrodkach, ale do nas
przychodzą uczniowie wyłącznie z
naszego obwodu i nie ma problemu,
że ktoś nie zostanie przyjęty z
powodu słabego wyniku ze
sprawdzianu - mówi dyrektor ZSG
w Nędzy Maria Czerwińska. ●

- Podczas samotnej wyprawy przechodzisz przez całą
paletę stanów emocjonalnych, od euforii po potężnego
doła, ale masz całkowitą wolność, jeżeli chodzi o
podejmowanie decyzji. Jadąc z kimś, nawet jeśli będzie
to ktoś tobie bardzo bliski, na pewno po pewnym czasie z
powodu napięcia, długotrwałej jazdy, nieustannego
przebywania ze sobą, dojdzie między wami do kłótni,
sprzeczki i to ma negatywny wpływ na dalszą podróż i
waszą relację – tłumaczył Surga. ●
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z zespołu "Arabeska" z Zawady Ks.
Podczas festiwalu można było w
sumie obejrzeć 52 układy taneczne
w trzech kategoriach wiekowych.
Zespół w sumie zdobył 5
pucharów: Arabeska I: 1. miejsce w
układzie scenicznym z pałką, 2.
miejsce w improwizacji; Arabeska
II: 2. miejsce w układzie z
pomponami, 2. miejsce w układzie z
pałką i 3. miejsce w mini
pomponach.
Choreografem grup jest Aldona
Krupa-Gawron, a pomagają jej
Z pięcioma
Swój udział w festiwalu zgłosiły Kasia Łabińska i Martyna Nowak.
pucharami
zespoły, m.in. z Kuźni Raciborskiej,
Działalność zespołów jest
wróciły "Arabeski" z Festiwalu Czerwionki-Leszczyn,
Żor, współfinansowana z dotacji Gminy
Mażoretek Aplauz w Marklowicach.
Sosnowca. Nie zabrakło dziewczyn Nędza. ●

Podczas rozegranego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Nędza najlepsza okazała się drużyna Orlika Nędza,
drugie miejsce wywalczyli panowie z Orlika Racibórz,
trzecie miejsce zajęła drużyna Dobry Lot.

W

turnieju organizowanym w Nędzy już od
kilkunastu lat, w tym roku o tytuł najskuteczniejszej
walczyło osiem drużyn polskich i czeskich (dwie
drużyny z partnerskich Velkich Hostic).
- Od jakiegoś czasu turniej organizujemy w bardziej
rozbudowanej formie. Swój udział zgłaszają już nie
tylko drużyny z Nędzy i gminy partnerskiej, ale również

ościennych miejscowości - mówił przewodniczący Rady
Gminy Nędza Gerard Przybyła.
Organizatorzy i uczestnicy zgodnie podkreślali, że
udział w turnieju to przede wszystkim dobra zabawa.
Panowie z Orlika Racibórz w imprezie biorą udział od
kilku lat. - Bardzo fajnie. Dobrze się spotkać z kolegami
i trochę się fizycznie zmęczyć - chwalił Krzysztof Król z
raciborskiego Orlika. ●
W Y N I K I:
I - Orlik Nędza, II - Orlik Racibórz
III - Dobry Lot, IV - Velke Hostice B
V - Orlik Kuźnia Raciborska, VI - Nędza
VII - Velke Hostice A, VIII - Pivexin Technology.
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fot. Monika Cyran

Kilkudziesięciu uczestników nie tylko z sołectw gminy
Nędza, ale też z innych miejscowości: Kuźni Raciborskiej,
Dziergowic, Turza, Budzisk czy Pogrzebienia przyjechało do Zawady Książęcej, żeby
wspólnie modlić się o urodzaj.
Cycoń i jego sąsiad Tadeusz
iotr Hibner-Badura z Łęgu
Szczyrbowski.
uczestniczy w procesji każdego roku.
Procesja ma stałą trasę wiodącą
- To tradycja, nie wyobrażam sobie, przez trzy wioski - Zawadę Ks.,
żebyśmy mieli ją zaniedbać - mówił.
Ciechowice i Łęg. Przy każdej
Procesja konna w Wielkanocny przydrożnej kapliczce i krzyżu
Poniedziałek w gminie Nędza odbywa uczestnicy procesji zatrzymywali się
się od ponad 30 lat. Zainicjowali ją na modlitwę i śpiew.
dwaj mieszkańcy Zawady Ks. - Jan

P

Jechali konno, bryczkami i na
rowerach. Przygrywała orkiestra
dęta. Odbył się też konny wyścig.
Orszak podziwiali mieszkańcy i
goście. - Jestem tu co roku. Nawet
kapryśna pogoda mnie nie
odstraszy - uśmiechała się pani
Maria, na stałe mieszkająca w
Niemczech. W Ciechowicach ma
rodzinę.
Tradycyjnie
każdy
uczestnik na koniec otrzymuje od
Gminy pamiątkową statuetkę. ●

ŁOWISKO ŁĘG PO
WIOSENNYM LIFTINGU

Efektem przeprowadzonych prac było
poprawienie
oznakowania
łowiska,
wykonanie we współpracy z ZO PZW w Katowicach generalnego
remontu dróg wewnętrznych na łowisku, a także zbudowanie
dwóch stanowisk wędkarskich dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W

ramach tego wiosennego projektu, z inicjatywy
Gminy Nędza, naprawiona została też droga dojazdowa do
akwenów. Zwieńczeniem prac był czyn społeczny
członków Koła nr 46 w Raciborzu, na którym, pomimo
mroźnego i mglistego poranka, stawiła się rekordowa,
około 20-osobowa grupa uczestników - informuje Piotr
Ćwik z Zarządu Koła.
Udało się dokończyć prace modernizacyjne przy
remoncie dróg, nawet w miejscach gdzie trudno było
dojechać ciężkim sprzętem. Ochotnicy zebrali też

kilkadziesiąt worków śmieci.
- Życzymy wędkarzom i wypoczywającym nad
wodą wielu miłych, pełnych relaksu chwil, a także
sukcesów wędkarskich w rozpoczynającym się
sezonie. Jednocześnie apelujemy o uszanowanie
efektów przeprowadzonych prac i utrzymanie
czystości na zmodernizowanym łowisku - dodaje
Piotr Ćwik. ●
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MÓWIMY – GODOMY W... URZĘDZIE – URZYNDZIE
O dialekcie śląskim słów kilka...

Śląskie

gminy
wystąpiły
z
projektem,
aby
w
urzędach
akceptować gwarę. Wychodząc
naprzeciw tej akcji, pragniemy
przybliżyć naszym czytelnikom cechy
charakterystyczne dialektu śląskiego,
którym posługuje się znaczna część
mieszkańców gminy Nędza.
Reprezentujemy pogląd (jeden z
wielu), że dialekt śląski jest odmianą
literackiego, współczesnego języka
polskiego. Śląsk wraz z Wielkopolską
tworzył krąg staropolski. Na tej
podstawie
prezentujemy
cechy
dialektu śląskiego.
Fonetyka.
Występuje
„a”
pochylone, np. trowa- 'trawa'; „e”
pochylone, np. chlyb-'chleb'; „o”
pochylone, np. dó dóm-'do domu';
charakterystyczna wymowa głosek
nosowych,
np.
jynzyk-'język'
znamienna wymowa „-rzy” jako „rzi”, np. trzi grziby-'trzy grzyby';
tylko na Śląsku właściwa jest postać
wyrazów jegła-'igła', łeżka-'łyżka';
występuje labializacja, np. łokno-

'okno'; specyficzna artykulacja
mieszkańców Łęgu, Zawady Ks. i
Ciechowic samogłoski „i” po
spółgłosce „t”, np. ti-'ty'.
Fleksja.
Przymiotnik.
W
mianowniku liczby pojedynczej
rodzaju
żeńskiego
występuje
końcówka „-o”, np. dobro-'dobra';
skrócone formy typu nyncki'nędzański',
adamowski'adamowicki'.
Czasownik.
Zachował się staropolski czas
przeszły
dokonany
trybu
oznajmującego (naukowo określany
jako aoryst) w 1. osobie liczby
pojedynczej czasownika być, np.
byłech-'byłem' oraz w trybie
przypuszczającym, np. zrobiłbych'zrobiłbym'. W 2. osobie liczby
mnogiej (zarówno w stosunku do
mężczyzn jak i kobiet) w użyciu jest
pluralis maiestaticus jako zwrot
grzecznościowy, np. siodejcie –
‘proszę, niech pan/pani usiądzie’,
przićcie dó nos – ‘proszę, niech
pan/pani przyjdzie do nas’. Dla

PANIE ŚWIĘTOWAŁY
W SZYMOCICACH
32

kobiety bawiły się na imprezie
zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet w
Szymocicach. Na stołach pyszności, a do rąk
każdej z pań trafił kwiatek. Czas umilał zespół
Jubilatki z sąsiedniej Suminy.
Obecni na imprezie panowie – sołtys Karol
Kalemba, męska część rady sołeckiej oraz
akordeonista odśpiewali paniom „Sto lat”. – To
doskonała okazja do integracji mieszkańców –
zapewniał sołtys. ●

podkreślenia
szczególnego
poważania stosuje się 3. osobę
liczby mnogiej, np. ołpa wiedzom –
‘dziadek wie’, ołma som chorzi –
‘babcia jest chora’.
Słownictwo. W tym zakresie
należy odnotować wpływy czeskie i
niemieckie. Dla przykładu:
wpływy czeskie: farorz-'ksiądz',
wieprzki-'agrest', reż-'żyto', cera'córka', maras-'błoto, nieporządek',
szpynglik-'szpilka', strom-'drzewo',
kiszka-'kwaśne mleko', krasikoń'koniczyna',
rządzić-'mówić',
swaczyna-'podwieczorek'; wpływy
niemieckie: szrank-'szafa', fusbal'piłka nożna', sztrofa-'kara', elwer'jedenastka', deka-'kołdra', bojtel'torba',
sztrom-'prąd',
flinta'strzelba', waserwoga-'poziomica',
jakla-'kurtka', westa-'kamizelka'. ●
Oprac. Krystian Okręt
Przypisy:
» O akcji gmin śląskich propagujących
używanie gwary w urzędach wspomniał na
sesji Rady Gminy Nędza w dn. 31.03.2016
r. przewodniczący rady Gerard Przybyła.
» Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii
polskiej, PWN, Warszawa 1976.

POPOŁEDNIE ZE
ŚLONSKOM GODKOM
Gośćmi specjalnymi spotkania w Nędzy byli: Marcin
Szewczyk, autor napisanego po śląsku kryminału
Silesia Noir oraz Grupa Bina z Pszowa, która
przedstawiła dwie krótkie sztuki teatralne po śląsku.
Przy kawie i kołoczu zgromadziło się ok. 40 gości,
kultywując śląską mowę a także dyskutując o jej
aktualnej kondycji i perspektywach, o Śląsku, jego
różnorodności i o samych Ślązakach.
Organizatorami spotkania byli: Ruch Autonomii
Śląska, DFK Nędza oraz wydawnictwo Silesia
Progress. ●
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